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•

Ή άντίληψις τής τροφοδοσίας του στρατού άπό τής 
έκρήξεως τής έπαναστάσεως του 1821 μέχρι τοϋ 1897 ήτο 
σχετική και ανάλογος πρός τον τρόπον τής όργανώσεως 
καί συνθέσεως των επαναστατικών κατά περιφερείας καί 
τόπους και υπό ιδίαν διοίκησιν στρατών αλλά καί πρός 
τά πενιχρά χρηματικά μέσα, τά όποια παρεϊχεν (όταν ήδύ- 
νατο) εις τούς άρχηγούς αυτών τό εν έξεγέρσει έθνος ήμών 
πρός άποτίναξιν τοϋ ζυγοϋ τής δουλείας.

Ή μέριμνα διά τήν τροφοδοσίαν τών μεμονωμένως (κατά 
περιφερείας ή τόπους) μαχομένων επαναστατικών στρα
τών κατά τήν έναρξιν τοϋ άγώνος υπέρ τής εθνικής πα
λιγγενεσίας ήτο ιδιωτική τών άρχηγών ύπόθεσις, διότι 
μή ύπάρχοντος κράτους δεν ύπήρχεν ελεύθερον ελληνικόν 
έδαφος προσφερόμενον διά τοιοΰτον σκοπόν πρός όρ- 
γάνωσιν συστήματος εφοδιασμού, διά τον λόγον δε τού
τον ή τροφοδοσία τών άνδρών καί πληρωμάτων τών στό
λων ένηργεΐτο πρωτοβουλία τών ήγητόρων καί τών το
πικών άρχών. Τοιαύτην πρωτοβουλίαν παρουσιάζει ή νή
σος Σπέτσαι εις τήν πρώτην ταύτης συμβολήν εις τον άπε- 
λευθερωτικόν άγώνα τήν Κυριακήν τών Βαΐων τής 3ης 
’Απριλίου 1821, δτε αϋτη άνεπέτασε τήν σημαίαν τής ελευ
θερίας καί με τά 50 νεότευκτα καί πλήρως έξωπλισμένα 
πλοία της άπέκλεισε τάς εις τά φρούρια τής Μονεμβα- 
σίας καί τοϋ Ναυπλίου έχθρικάς φρουράς καί μετέφερε 
δι’ αύτών τροφάς καί πολεμοφόδια όπου άπήτουν αί άνάγ- 
και τοϋ πολέμου.

Ό αύτός στόλος υπό τόν στόλαρχον Μιαούλην καί τούς 
ναυάρχους Κριεζήν καί Σαχτούρην, συγκείμενος εκ 56 πο
λεμικών καί 10 πυρπολικών πλοίων, άσυγκρίτως δε όλι- 
γαριθμότερος τοϋ έχθρικοϋ άντιμετώπισε τήν 8ην Σεπτεμ
βρίου τοϋ 1822 είς ναυμαχίαν μεταξύ Σπετσοπούλας καί 
Παραπόλας τόν ύπό τόν Μεχμέτ Καπουτάν πασαν στόλον 
τής Τουρκίας, τής Αίγύπτου, ’Αλγεριού, Τύνιδος καί τόν 
ήνάγκασε νά ύποχωρήση (Σπ. Φ. ’Αργυρός).

’Αλλά καί κατά τούς μετέπειτα χρόνους δέν ύπήρχε καί 
ούτε ήτο δυνατόν άτυχώς νά έφαρμοσθή σύστημα τροφο
δοσίας καί εφοδιασμού λόγφ πολιτικής, διοικητικής καί 
οικονομικής άδυναμίας, καίτοι κατενοεΐτο ή άναγκαιό- 
της αυτοϋ. Λέγομεν άτυχώς, διότι ή έλλειψις μέσων καί 
συστήματος πολλάκις έξεδηλώθη είς δυσφορίαν τών οπλι
τών επαναστατών καί πολύ συνετέλεσεν είς όλοκαυτώματα 
(πολιορκία Μεσολογγίου) καί εις τήν παράτασιν τοϋ άπε- 
λευθερωτικοΰ άγώνος.

Διά τήν ύπάρχουσαν τότε άντίληψιν τής άναγκαιότητος 
καί τής σημασίας, ή οποία άπεδίδετο είς τήν κοινωνικήν 
τροφοδοσίαν τοϋ στρατοΰ άναφέρεται χαρακτηριστικώς 
ότι δ στρατάρχης τής Πελοποννήσου Θεοδ. Κολοκοτρώ- 
νης έν δψει τής προελάσεως τοϋ Δράμαλη διά τών Δερβε
νακίων διέταξε τόν έμπρησμόν τών σιτηρών καί τροφίμων 
τών κατοίκων διά νά δυσχεράνη τήν τροφοδοσίαν τοϋ 
τουρκικοϋ στρατοΰ καί έπιτύχη τήν κατανίκησίν του καί

ΤΑΣΣΟΣ Β. ΚΟΝΤΑΞΗΣ 
υποστράτηγος έ.ά.

Μετέσχεν είς δλους τούς πολέμους. 'Ανέπτυξε πλουσίαν δρασιν. 
Έδημοσίευσεν είς τόν Τύπον πλείστας μελέτας καί άρθρα διαφόρου 
περιεχομένου καί Ιδία υπέρ της ίδρύσεως τής τραπέζης τοϋ ΜΤΣ 
καί περί τής άναδιοργανώσεως τούτου. Συνέγραψε: οίκονομικαί δια
κυμάνσεις καί κρίσεις, πολιτικοστρατιωτικήν ιστορίαν άπό άρχαιο- 
τάτων χρόνων μέχρι τοϋ Πελοποννησιακοϋ πολέμου, έκστρατείας 
καί μάχας τών εύρωπαϊκών χωρών έν συνδυασμώ πρός τήν σημασίαν 
τών προμηθειών διά τήν διατροφήν τών έμπολέμων στρατών καί 
καταγωγήν, βιογραφίαν, έκστρατείας καί μάχας τοϋ Μεγάλου Να- 
πολέοντος βάσει τών νεωτέρων δημοσιεύσεων, έγκριθέντα ύπό τοϋ 
Γενικοϋ ’Επιτελείου στρατοΰ. Διετέλεσε πρόεδρος-Διευθυντής καί 
σύμβουλος όργανισμών Δημοσίου καί Ίδιωτικοϋ δικαίου. Έτιμή- 
θη μέ πολλάς διακρίσεις. "Ηδη είναι συνταξιούχος Υποστράτηγος.

δτι κατά τήν πολιορκίαν τοϋ Μεσολογγίου άνετέθησαν 
τά καθήκοντα τοϋ φροντιστοϋ είς τόν στρατηγόν Δελη- 
γιώργην Δ. (Λεξικόν «Ήλιος»),

Πνεϋμα όργανώσεως τής διατροφής τοϋ στρατοΰ καί 
άποφυγής διαρπαγής παρατηρεϊται καί είς τό είσβαλόν 
τόν Μάϊον 1854 είς τήν Θεσσαλίαν καί μετασχόν τής 
έπαναστάσεως αύτής τοϋ έτους τούτου Μωραΐτικο έξ έθε- 
λοντών Σώμα, τό όποιον ύπό τό δνομα «Στρατιωτική Διοί- 
κησις τών κατά Θεσσαλίαν Πελοποννησιακών Σωμάτων» 
δίφκεΐτο ύπό τριμελούς Επιτροπής, άποτελουμένης έκ 
τών: Κωνστ. Πλαποότα, Δημ. Πετροπουλάκη καί ’Ιωάν. 
Γκυρούκου, οί'τινες όργανώσαντες τόν άγώνα έν Άθήναις, 
ώρισαν σύν τοΐς άλλοις καί τούς φροντιστάς αύτοΰ (Κ. 
Βαγενας).

Ή έθνική φλόγα καί τό άσβεστον έκ φύσεως πνεϋμα 
καί αίσθημα τής έλευθερίας τά όποια ώθησαν τούς Έλ
ληνας είς τήν κήρυξιν τοϋ πολέμου τοϋ 1897, είς τόν όποιον 
άπεδόθησαν οδτοι άδιαφοροϋντες διά τούς κινδύνους καί 
τάς συνέπειας μετέφερον τούτους μετά τήν συνθηκολό- 
γησιν εις τήν οδόν τής προοδευτικής άνασυγκροτήσεως 
καί τής όργανώσεως τοϋ στρατοΰ, γενομένης βάσει τοϋ 
συνταχθέντος τό 1904 οργανισμού ύπό τοϋ Διαδόχου τοϋ 
θρόνου Κωνσταντίνου. Ύπό τήν έμπνευσμένην καί ίκα-
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νήν διοίκησιν τούτου ήρξατο ή έκπαίδευσις στελεχών καί 
όπλιτών, ήτις συνεχισθεΐσα ύπό τής έκ λόγων σκοπιμότη- 
τος προσκληθείσης τό 1910 στρατιωτικής γαλλικής απο
στολής (ελληνοτουρκικός πόλεμος αντιστράτηγου Ξενοφ. 
Στρατηγού) έλαβε τήν τελικήν της μορφήν καί άπέδωσε 
τούς καρπούς της κατά τούς νικηφόρους καί ενδόξους πο
λέμους τού 1912 εναντίον τής Τουρκίας καί 1913 κατά τής 
Βουλγαρίας ύπό τήν άρχιστρατηγίαν τού τότε Διαδόχου, 
άναλαβόντος τήν διοίκησιν τού στρατού τήν 1 ’Οκτω
βρίου 1912.

Περί τού έφοδιασμοΰ καί των μεταφορών κατά τόν πό
λεμον τού 1897 εν Θεσσαλία ή έκθεσις τού Διαδόχου Κων
σταντίνου περιλαμβάνει εν σελ. 21.22 τά έξής:

«Ή επιμελητεία πολύ όλίγας προσέφερεν υπηρεσίας, 
μή έχουσα ούτε οργανισμόν ούτε προσωπικόν έπαρκές, 
ούτε μέσα. Ή υπηρεσία τής διατροφής τών στρατευμάτων, 
ούδόλως ώργανωμένη διά τόν καιρόν εκστρατείας, ύπήρ- 
ξεν ελλιπής, άναγκασθείσης τής επιμελητείας νά προσ- 
φύγη εις ιδιώτην εργολάβον διά τήν παραγωγήν καί με
ταφοράν τού άρτου, τής μόνης σχεδόν τροφής, ήτις μετά 
τίνος κανονικότητος έχορηγήθη εις τό στράτευμα. Εις 
βάρος δε τού στρατεύματος κατεδείχθη ή μεγάλη καί έπι- 
βλητική άνάγκη τής ύπάρξεως αποθηκών τροφών».

Άναφορικώς πρός τάς μεταφοράς αυτή άναφέρει:
«Ουδέ σκιά Στρατιωτικής Μεταγωγικής Υπηρεσίας 

υπήρχε. Κατά τό στάδιο τής προπαρασκευής τής εκστρα
τείας έγένετο κατά πρότασιν τού άρχηγοΰ τού α' ’Αρχη
γείου ύποστρατήγου Μακρή άπόπειρά τις όργανισμοΰ Με
ταγωγικής Υπηρεσίας διά τής χρήσεως ιδιωτικών φορ
τηγών όδηγουμένων ύπό ιδιωτών. Ή δλως Πρωτογενής 
αΰτη υπηρεσία κατεδείχθη έκ τών πραγμάτων δχι μόνον 
άνεπαρκής, άλλά καί έπιβλαβεστάτη, διότι εις τάς πρώτας 
άποτυχίας οί ίδιώται οδηγοί μετά τών κτηνών των έγκατέ- 
λειψαν άνεπιστρεπτί τά στρατεύματα, στερηθέντα ουτω 
παντός μέσου μεταφοράς πυρομαχικών, τροφών καί υλι
κού. Εις τήν έλλειψιν Μεταγωγικού Στρατιωτικού Σώμα
τος όφείλεται κατά μέγα μέρος ή άνεπάρκεια τής Υγειο
νομικής Υπηρεσίας, τής ’Επιμελητείας καί τής υπηρεσίας 
πρός άναχορηγίαν τών πυρομαχικών.»

Ή άποτυχία τού πολέμου τούτου όφείλεται κατά τόν 
στρατηγόν ’Επιμελητείας I. Θεοφιλόπουλον εις τήν έλ-

Διάγραμμα τής έν Μπογαζίψ Τυρνάβου μάχης κατά τόν 
πόλεμον τοΟ 1897.

U&4 Ιί Aofij Ιθο]ί

’Από τάς έπιχειρήσεις τοϋ πολέμου τοϋ έτους 1897 έν Βελεστίνω.

λειψιν έπαρκών οικονομικών όργάνων, άνδρών έν τή με
ταγωγική υπηρεσία καί έν τή οικονομική διευθύνσει τής 
υπηρεσίας ταύτης.

’Εν τή εκθέσει τής Α.Β.Υ. τού Διαδόχου Κωνσταντίνου 
περί τής δράσεως τής ’Επιμελητείας κατά τόν πόλεμον 
τούτον άναφέρονται καί τά έξής έν σελ. 49:

«Διά τήν υπηρεσίαν τής πρώτης γραμμής καί τής τών 
νώτων ύπήρχον μόνον αί δύο Έπιμελητεΐαι τών Μεραρ
χιών καί ή τού ’Αρχηγείου- ί'να δέ έννοηθή κατά πόσον 
αύται ήτο δυνατόν νά έπαρκέσουν εις τάς άνάγκας τού έν 
πολέμω στρατού, σημειοΰμεν, δτι ή μέν παρά τώ άρχηγείφ 
έπιμελητεία είχε δύο μόνον αξιωματικούς, ή δέ τών Με
ραρχιών έκάστη άνά τρεις ή τέσσαρας.»
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ΕΚ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΑΚΕ ΑΛΑ ΡΙΟ Υ

Έγεννήθη είς Φανάριον Καρδίτσης, 
Ταγματάρχης Χωρ/κής. Ύπηρέτησεν ώς 
αξιωματικός Χωροφυλακής εις διαφόρους 
έπαρχιακάς πόλεις καί είς τήν προσωπι
κήν ασφάλειαν τής Α.Μ. τής Βασιλίσ- 
σης. Ήδη ύπηρετεϊ παρά τώ ‘Υπουρ
γεία) ’Εσωτερικών. Συνέγραψε τό άξιό- 
λογον βιβλίον «Λεξικόν τών κομμουνι
στικών όρων» καί έτιμήθη διά τήν δρδ- 
σιν του αυτήν διά διαφόρων παρασήμων.

*

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ

Έγεννήθη είς Μεγάλα Καλύβια Τρικά
λων τό έτος 1911. Άπεφοίτησε τοϋ Γυ
μνασίου Τρικάλων. Τό 1935 ένεγράφη εις 
τήν Νομικήν Σχολήν τοϋ Πανεπιστημίου 
’Αθηνών, έξ ής άπεφοίτησε τό 1942. Τό 
1950 διωρίσθη ώς δικηγόρος είς τό Πρω- 
τοδικεΐον Άθηνώγ. Τό 1939 είσήχθη, κα
τόπιν έξετάσεων, είς τήν Σχολήν Ύπα- 
στυνόμων Β' προαχθείς μέχρι τοϋ βαθ
μού τοϋ Άστυνομικοϋ Λιευθυντοΰ Α\

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΩΛΟΣ

Έγεννήθη είς Γράλισταν Καρδίτσης τό 
1901. ’Απεφοίτησε τοϋ Γυμνασίου Καρ
δίτσης. Κατετάγη τό 1920 είς τήν Χω
ροφυλακήν. Έκτοτε, μετά τήν είς τάς 
οικείας Σχολάς έπιμόρφωσίν του άνήλθε 
τάς βαθμίδας τής ιεραρχίας μέχρι τοϋ 
Υποστρατήγου. Κατά τήν διάρκειαν τής 
Κατοχής άνέπτυξεν άξιόλογον έθνικήν 
δρασιν. Διά τάς έθνικάς του Υπηρε
σίας έτιμήθη διά πολλών παρασήμων.

*

ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Έγεννήθη έν Βόλφ. Μετά τάς έγκυ- 
κλίους σπουδάς του έφοίτησεν εις τήν 
Νομικήν Σχολήν τοϋ Πανεπιστημίου ’Α
θηνών. Διετέλεσε δικαστικός Σύμβουλος 
τοϋ Βασιλικού Ναυτικοϋ. Ήσκησεν εύ- 
δοκίμως τό έπάγγελμα τοϋ Δικηγόρου 
παρ’ ’Αρείφ Πάγφ. Έτιμήθη μέ τό παρά- 
σημον Χρυσοϋ Σταυροϋ μετά ξιφών Γεωρ
γίου τοϋ Α' καί μέ άλλα παράσημα 
καί διαφόρους πολεμικός διακρίσεις.

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΖΗΤΡΙΔΗΣ

Έγεννήθη είς Άγιόν τοϋ Νομοϋ Λαρί- 
σης, έλκων τό γένος έκ παλαιας άρμα- 
τολικής οικογένειας Ζήδρου. Μετέσχε 
πολλών πολέμων ώς διοικητής Πυροβο
λαρχίας καί Μοίρας. Ώς παθών έν υπη
ρεσία έτέθη είς πολεμικήν διαθεσιμότητα 
μέ τόν βαθμόν τοϋ Υποστρατήγου. Δια- 
τελεϊ έταΐρος τής ‘Ιστορικής καί Λαογρα- 
φικής Εταιρείας τών Θεσσαλών παρα- 
σχών είς αότήν πλείστας υπηρεσίας.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

Έγεννήθη έν Βόλφ τφ 1901. Κατετάγη 
είς τό Σώμα της Χωροφυλακής τφ 1919, 
εις τό όποιον καί όπηρέτησεν εΰδοκίμως 
συνεχώς έπϊ 35ετίαν, αποστρατευτείς 
μέ τόν βαθμόν του Ταγματάρχου. Κατά 
τήν έν τη Χωροφυλακή ύπηρεσίαν του, 
έξετιματο ύπό πάντων τών προϊσταμέ
νων καί υφισταμένων του διά τήν προ- 
σήλωσιν εις τά καθήκοντά του, τό ήθος 
καί τήν ευγένειαν τοΰ χαρακτήρος του.

*

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ

Έγεννήθη είς τό χωρίον Καστράκι τής 
έπαρχίας Καλαμπάκας τοΰ Νομού Τρι
κάλων. Μετά τάς έγκυκλίους σπουδάς 
του ένεγράφη είς τήν Ιατρικήν Σχολήν 
τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, λαβών τό 
πτυχίον τοΰ Παθολόγου ίατροϋ. Μετεξε- 
παιδεύθη είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας 
τής ’Αμερικής. Καταταγείς δέ ώς ’Ια
τρός έν τφ Βασιλικφ Ναυτικφ προήχθη 
είς τόν βαθμόν τοΰ Άντιπλοιάρχου.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΩΪΤΟΠΟΥΛΟΣ

Έγεννήθη έν Μεσοχώρα Τρικάλων καί 
έσπούδασε νομικά είς τό Πανεπιστήμιον 
’Αθηνών. Κατετάγη είς τήν Χωροφυλα
κήν όπου υπηρετεί μέ τόν βαθμόν του 
Μοιράρχου. Κατά τόν Έλληνοϊταλικόν 
πόλεμον όπηρέτησεν είς τό Μέτωπον 
οπού διεκρίθη καί έτιμήθη διά τών μεταλ
λίων: ’Αριστείου ’Ανδρείας, ανδραγαθίας, 
αυτοθυσίας, πολεμικού σταυρού, έξαιρέ- 
των πράξεων, στρατιωτικής άξίας κ.λ.π.

*

ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Έγεννήθη είς τό χωρίον ’Ανθηρόν τού 
Νομοϋ Καρδίτσης. Μετά τήν έκ τού Γυ
μνασίου άποφοίτησίν του ένεγράφη είς 
τήν ’Ιατρικήν Σχολήν τοΰ Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών, λαβών τό πτυχίον τού ’Ια
τρού. 'Υπηρέτησεν ώς λοχαγός κατά τόν 
πόλεμον τοΰ 1940. Μετέσχε τοΰ Έθνι- 
κοαπελευθερωτικοΰ άγώνος είς τό ΕΔΕΣ. 
'Υπηρετεί εΰδοκίμως ώς Υγειονομικός 
Διευθυντής τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΜΑΝΤΕΛΑΟΣ

Έγεννήθη είςτό χωρίον Νεράιδα (πρώην 
Γρεβενοσέλι) τοΰ Νομού Τρικάλων. Διε- 
τέλεσεν ’Αξιωματικός 'Υπασπιστής τοΰ 
Άρχηγοΰ τής Έπαναστάσεως τοΰ έτους 
1922 Συνταγματάρχου Νικολάου Πλαστή- 
ρα, λαβών μέρος είς διαφόρους πολέ
μους καί έπιδείξας ήρωϊσμόν. Διετέλεσεν 
ακόμη καί Γενικός Διοικητής τών Κυ
κλάδων κατά τό έτος 1945, καθώς καί 
Βουλευτής Πειραιώς έπί σειράν έτών.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΗΣ-ΤΣΑΡΑΣ

Έγεννήθη έν Μεσενικόλα Καρδίτσης 
τφ έτος 1880, υποστράτηγος έν πολεμική 
διαθεσιμότητι. Διετέλεσε εύδοκίμως διοι
κητής διαφόρων μονάδων έν ειρήνη καί 
πολέμα). Βουλευτής Καβάλλας καί Δή
μαρχος Παλαιού Φαλήρου. Κατά τόν 
μακεδονικόν άγώνα έλαβε μέρος ώς ’Αρ
χηγός ’Ανατολικής Μακεδονίας (1905 - 
1908) άναπτύξας έθνικήν δράσιν μέ 
τό ψευδώνυμον «Κωνσταντίνος Τσάρας».

*

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗΣ

Έγεννήθη εις Τρίκαλα τής Θεσσαλίας. 
Μετά τάς έγκυκλίους σπουδάς του έν 
τή ιδιαιτέρα του πατρίδι κατετάγη είς 
τόν στρατόν, πρός δν έτρεφε μεγάλην 
άγάπην καί λόγω των εξαιρετικών του 
προσόντων άνήλθε μέχρι τοϋ βαθμοΟ 
τοϋ υποστρατήγου, μέ τόν όποιον καί 
άπεστρατεύθη. Έλαβε μέρος είς όλους 
τούς άπελευθερωτικούς αγώνας πού διε- 
ξήγαγεν ή χώρα καί έπαρασημοφορήθη.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ

Έγεννήθη έν Κρανία τής Ραψάνης. Ή- 
κολούθησε τό στρατιωτικόν στάδιον καί 
είσελθών εις τήν Σχολήν Εύελπίδων 
έξήλθεν άνθυπολοχαγός τοϋ Πυροβολι
κού. Άνήλθεν εύδοκίμως όλας τάς βα
θμίδας τής στρατιωτικής ιεραρχίας μέχρι 
τοϋ βαθμού τοϋ Συνταγματάρχου, όπότε 
καί άπεστρατεύθη. Έλαβε μέρος είς 
τούς βαλκανικούς πολέμους τών έτών 
1912-1913 καί είς όλας τάς έκστρατείας.

*

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΤΣΙΟΣ

Έγεννήθη έν Τυρνάβω τφ 1894. Μετά 
τάς έγκυκλίους του σπουδάς είσήχθη είς 
τήν Σχολήν Εύελπίδων καί έξήλθεν άν
θυπολοχαγός τοϋ Πυροβολικού' ελαβε 
μέρος είς πλείστας τών μαχών έν Μακε
δονία καί έν Μ. Άσίςι, τραυματισθείς έν 
Άϊδινίφ. Έπαρασημοφορήθη κατ’ έπα- 
νάληψιν. Έξέδωκε πραγματείαν περί συν
δέσμου Πυροβολικού καί Πεζικοϋ. Προ- 
ήχθη είς Υποστράτηγον τφ έτος 1938.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Έγεννήθη έν Πευκοφύτφ (Νευροβού- 
νιστα) Καρδίτσης τφ 1898. Άκολουθή- 
σας τήν στρατιωτικήν σταδιοδρομίαν, 
έξελίχθη μέχρι τοϋ βαθμοΰ τοϋ Ταξιάρ
χου, μέ τόν όποιον καί άπεστρατεύθη τφ 
1955. Διετέλεσε καθηγητής τής Στρα
τιωτικής ’Αγωγής είς διαφόρους στρα
τιωτικός Σχολάς. Έλαβε μέρος είς τούς 
Βαλκανικούς πολέμους καί όλας τάς έκ
στρατείας καί έτιμήθη διά παρασήμων.
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ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ

Έκ Καλαμπάκας. Λαβών τό πτυχίον της 
Νομικής Σχολής ’Αθηνών, ήκολούθησεν 
είτα τό στρατιωτικόν στάδιον, κατ’ άρ- 
χάς ώς έφεδρος καί έν συνεχεία μόνι
μος αξιωματικός. Διετέλεσε Διευθυντής 
στρατολογίας. ’Ελαβε μέρος είς τάς έπι- 
χειρήσεις Στρυμώνος (1918) καί τήν Μι
κρασιατικήν έκστρατείαν. ’Απεστρατεύθη 
μέ τόν βαθμόν τοϋ υποστρατήγου. Έτι- 
μήθη μέ πολλά μετάλλια καί παράσημα.

*

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

Έξ Άγιας Λαρίσης, υποστράτηγος πεζι
κού. Μετέσχεν είς απαντας τούς πολέ
μους, τραυματισθεΐς πολλάκις. Ώς Διοι
κητής Συντάγματος εις τό αλβανικόν μέ- 
τωπον, είσήλθεν πρώτος είς Κορυτσάν. 
'Ως αξιωματικός τοϋ ΕΔΕΣ κατά τήν 
κατοχήν ήγωνίσθη εναντίον τών κατα- 
κτητών, συνελήφθη ύπό τών έλασιτών καί 
έξετελέσθη κατά τό έτος 1944. Έτιμήθη 
διά πολλών παρασήμων καί μεταλλίων.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΕΡΜΠΕΤΗΣ

Έγεννήθη έν Καρδίτση τφ 1887. Τφ 
1908 άνηγορεύθη διδάκτωρ τής ’Ιατρι
κής. Κληθείς είς τάς τάξεις τοϋ στρατού 
κατά τήν έπιστράτευσιν τοϋ 1912 ώς 
έφεδρος άνθυπίατρος, μετέσχε τών πο
λέμων 1912-1913. Τφ 1931 κατετάγη έν 
τφ στρατεύματι, ώς μόνιμος άνθυπίατρος. 
Μετέσχεν άπασών τών έκστρατειών καί 
πολέμων. Τφ 1937 προήχθη είς τόν βαθ
μόν Υποστρατήγου τοϋ Ύγειονομικοϋ.

*

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΙΟΤΖΙΟΣ

’Εξ Άμαράντου τής Καλαμπάκας. Μετά 
τάς σπουδάς του ήκολούθησε τό στρα
τιωτικόν στάδιον είς δ διέπρεψεν ώς ά- 
ξιωματικός, άνελθών μέχρι τοϋ βαθμοϋ 
τοϋ Συνταγματάρχου. Ώς Συνταγματάρ
χης διηύθυνε τό Β’ ’Επιτελικόν Γραφεΐον 
του Γ’Σ.Σ. Θεσσαλονίκης. Τφ 1927 άνε- 
κάλυψε καί συνέλαβε τριάδα κομιτατζή
δων μετά βομβφν, άποσταλέντων υπό τοϋ 
κομιτάτου διά τρομοκρατικούς σκοπούς.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΠΑΝΟΒΑΓΓΕΛΗΣ

Έξ Άλμυροϋ τής Θεσσαλίας. Κατατα- 
γείς είς τόν στρατόν διήλθεν όλους τούς 
βαθμούς τής ιεραρχίας μέχρι τοϋ βαθμοϋ 
τοϋ συνταγματάρχου, μετασχών όλων 
τών πολέμων, ένθα διέπρεψε καί έτραυ- 
ματίσθη. Έπαρασημοφορήθη διά πλεί- 
στων παρασήμων λόγω τών έξαιρετικών 
καί πολυτίμων ύπηρεσιών. Μετασχών 
τοϋ κινήματος Λεοναρδοπούλου-Ζήρα κα- 
τεδικάσθη είς θάνατον, άλλ’ ήμνηστεύθη.
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